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 מנהלת האגף לחינוך יסודי-: יהודית בראוןינהל החינוךמ
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 טוב, דורית קסוטו, אלון מוכתר-: שמעון יוםועד הורים עירוני

 

 נציגי קרן קרב: הוצגה סקירה בנושא קרן קרב ע"י  .1
תוכנית קרב עברה שינוי גדול, הקרן עצמה יצאה מהמשולש. משרד החינוך לקח את 

של התוכנית. הזכיינים שזכו הינם התוכנית לתפעולו ואחריותו והוציא מכרז להפעלה 
 החברה למתנסים וקרן רש"י.

 התוכנית תקרא תוכנית קרב של משרד החינוך ולא קרן קרב.
השנים  3-ישנה התחייבות של משרד החינוך לעיר חולון להמשיך את התוכנית לפחות ל

בישיבה ון כך שאין הליכה לכיוון של תל"ן כפי שדובר אין כוונה לעזוב את חול –הקרובות 
 קודמת.

חולון שינתה מיצוב לפי הלמ"ס ולחולון מגיע יותר כסף לתוכנית שיבוא לידי ביטוי 
 בשנים הבאות.

 
 מצ"ב לעיונכם. –הוקרנה מצגת שהוכנה ע"י נציגי קרן קרב 

 

נציגי תוכנית קרב ויהודית נתבקשו לתת את הדעת בדבר עלות רכזות התוכנית בבתי  .2
בבית הספר גבוהות יותר כך שכרה בגין ריכוז  ל הרכזת הספר )ככל שהשכלתה ומעמדה ש

 . ולנושא העסקת מדריכים התוכנית גבוה יותר(
 מניסיונם, ככל שהרכזת יותר בכירה כך גם רמת תפעול התוכנית בבתי הספר טובה יותר.

השאיפה היא להעסיק מדריכים מגוש דן ובפרט מחולון על מנת -לעניין העסקת מדריכים
 ת נסיעה וכיו"ב, תוך שמירה על רמה מקצועית ואישית נאותה.להוזיל עלויו

 בגוש דן. הדרישותיועסקו גם מדריכים מחוץ לגוש דן אם אין מענה על 

 

 -יתרות קרן קרב .3
יתרות קרן קרב יועדו לתוכנית התקשוב למעט שני בתי ספר שהיו מתוקשבים  -יהודית 

 .100% -ב
 שורו לשימוש בכספים לצורך התקשוב.המינהל פנה ליועץ המשפטי על מנת לקבל אי

 תנאים: 3 -היועץ המשפטי התנה את אישורו ב
 הסכמת ועד ההורים

 המשאב מגיע לילדים ששילמו.
 השימוש ישרת גם את שיעורי קרב.

 לא נתקבלה הסכמה מועד ההורים למהלך עקב אי הבנה.
 

 היתרות. חלק ממנהלי בתי הספר לא שיתפו את ההורים בקבלת ההחלטה בדבר ניצול



חלק מהועדים המוסדיים נאלצו לחתום לאחר מעשה וקבלת ההחלטה בדבר השימוש 
 ביתרות.

הובטח ע"י יהודית ונציגי התוכנית כי להבא ההורים יהיו שותפים מלאים בקבלת 
 ההחלטות לגבי ניצול יתרות הכספים.

 

מילאו משובים לגבי השעה השנייה שנבנתה ע"י המינהל המנהלים  –הערכת התוכנית  .4
 )עיצוב, אומנות בתחומי העיר(.

 שכבות בבתי הספר נכנסו לתוכנית השעה השנייה. 2-3בממוצע 
 מהמנהלים הביעו שביעות רצון מהתוכנית החדשה. 53%

 בין פורים לפסח יועבר משוב למילוי ע"י התלמידים.
התוכנית לא תמשך, לא הולכים בכוח ועם הראש אם המשובים יהיו שליליים -יהודית

 בקיר, רוצים את טובת הילדים.
 ועד עירוני יקבל דו"ח שביעות רצון מהתוכנית ברמה העירונית.

 
 בחירה תיעשה ע"י המנהלים וההורים בועדת היגוי.-השעה השלישית

 

מאי ליוני  בין . ראשונהנציגי תוכנית קרב יקיימו ועדות היגוי יחד עם המנהלים וההורים .5
 נוהל שיוכנס כבר השנה.  -וועדה שנייה בסביבות ינואר פברואר בכל שנה 

 השנה לא הצליחו לקיים את ועדת אמצע השנה בשל השינויים בתוכנית.
 

 .2.5שעות במקום  3כרגע כל בתי הספר בגרעון מאחר ונתנו  .6
צולים של שעות הוא שאין פי 3-נציגי התוכנית מבקשים להדגיש כי המחיר לעלייה ל

 12-30%תלמידים לקבוצות קטנות והמדריכים מדריכים כיתות מלאות )בין ה
מהשיעורים(. ועד ההורים הדגיש כי לא תהיה עלייה בגביה מההורים, נהפוכו אנו 

 שואפים להקטין את השתתפות ההורים בתוכנית.
 העירייה התחייבה לכסות גירעונות אלה.

 ם המנהלים ומיידעים אותם לגבי יתרות.מידי חודש וחצי רכזי הקרן נפגשים ע
לא ניתן יותר לצבור יתרות בתוכנית. היתרות באם תהיינה תנוצלנה עוד בשנת הלימודים 

 שבה הצטברו.
אין עדיין רשימה סגורה לאפשרויות ניצול הכספים. עקרונית, לא ניתן לרכוש ציודים 

 אלא לנצל את היתרות לפעילויות.
 

  –בתי ספר מוזיקאליים  .7
 ער האריות, בן צבי, ניב אמירים, רביבים )שירה(, שרון.ש

 כולם הועברו להעסקה בתוכנית קרב. –כל המדריכים של תוכנית קרב ולא של שטיינברג 
 

בשער האריות הפרויקט המוזיקלי לא ממש מתרומם למרות שהשנה ניתנה הזדמנות 
ם את הפרויקט הוא נוספת למנהל שנכנס לניהול בשנה קודמת. במידה ולא יצליחו להרי

 יועבר לבית ספר אחר בשנת הלימודים הבאה.
 

 בטיפול יהודית.-יש לבנות תוכנית המשך-רביבים

 

 ועד ההורים העירוני מודה על פגישה יעילה ונעימה. .8
 קווה להמשך שיתוף פעולה פורה.בת
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